USNESENÍ
z 65. schůze Rady města Kojetína, konané dne 22. dubna 2013, v 13:00 hodin,
v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě - VERA
Usn. č.
R 1393/04-13
Rada města po projednání
schvaluje uzavření Dodatku číslo 1 ke smlouvě o udělení Licence k užití formou pronájmu a
podpoře provozu programového vybavení Radnice VERA číslo SWRp/13/65 mezi Městem
Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, IČ 00301370 a společností
VERA, spol. s r.o., Lužná 2, Praha 6-Vokovice, IČ 62587978, kdy předmětem dodatku je
rozšíření předmětu pronájmu programového vybavení Radnice VERA a udělení licence
k užití agendy: Aktualizace ze ZR, za cenu 379 940,- Kč/rok, včetně DPH.
3. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 1-3/2013
(tisk R/693)
Usn. č.
R 1394/04-13
Rada města po projednání
bere na vědomí předloženou zprávu o hospodaření Města Kojetína za období 1-3/2013 dle
tisku R/693.
4. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 8/2013
(tisk R/694)
Usn. č.
R 1395/04-13
Rada města po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2013 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/694, které
spočívá v přesunech mezi některými výdajovými položkami, čímž se nemění výše
schváleného rozpočtu města.
5. Nakládání s majetkem města
(tisk R/695)
Usn. č.
R 1396/04-13
Rada města po projednání
schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas se
zřízením stavby telekomunikačního vedení mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí
20, Kojetín, Kojetín I-Město a společností LAN servis s.r.o., Interbrigadistů 87/2, Přerov,
Přerov I-město. Pozemky p.č. 211/5, ostatní plocha, p.č. 204/1, ostatní plocha, p.č. 5717/1,
ostatní plocha, p.č. 211/7, ostatní plocha, p.č. st.1946, zastavěná plocha a nádvoří, p.č.
211/3, ostatní plocha, p.č. 211/9, ostatní plocha, p.č. 7045, ostatní plocha, p.č. 231/1 ostatní
plocha, p.č. 211/10, ostatní plocha, p.č. 234/3, ostatní plocha, p.č. 236/2, ostatní plocha, p.č.
247/1, ostatní plocha, p.č. 245, ostatní plocha, vše v katastrálním území Kojetín, zapsané na
listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracoviště Přerov, budou dotčeny „pokládkou optického kabelu“ při realizaci rekonstrukce
teplovodního kanálu na sídlišti sever v Kojetíně, a to na dobu neurčitou.

Usn. č.
R 1397/04-13
Rada města po projednání
bere na vědomí nabídku p. J.H. …, k odprodeji pozemku p.č. 633/42, ostatní plocha –
ostatní komunikace o výměře 137m2, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsaný
na listu vlastnictví č. 2032, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracoviště Přerov,
souhlasí s převodem pozemku p.č. 633/42, ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře
137m2, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 2032,
vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov,
z vlastnictví p. J.H. …, jako „prodávajícího“ do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako „kupujícího“ za kupní cenu 100,-Kč/m2, dále za
podmínky úhrady nákladů s převodem prodávajícím, tj. právní služby a daně z převodu
nemovitosti a kupujícím úhrady správního poplatku za vklad práva do KN,
předloží ZM 06/2013.
Usn. č.
R 1398/04-13
Rada města po projednání
bere na vědomí žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní
pracoviště Ostrava, Odbor odloučené pracoviště Olomouc, Jeremenkova 1263/17, Olomouc,
o vyjádření k možnému převodu pozemku pozemková parcela č.39, ostatní plocha-ostatní
komunikace o výměře 1792m2, který je ve vlastnictví České republiky s příslušností
hospodařit s majetkem státu Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsaný na
listu vlastnictví č. 6000, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracoviště Přerov,
předloží k projednání ZM 06/2013.
6. Informace o možnostech změny OZV Města Kojetína o použití koeficientu pro
výpočet daně z nemovitosti
(tisk R/696)
Usn. č.
R 1399/04-13
Rada města po projednání
souhlasí s platností Obecně závazné vyhlášky Města Kojetína č. 1/2002 o použití
koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti pro rok 2014.
7. Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720570927
(tisk R/697)
Usn. č.
R 1400/04-13
Rada města po projednání
schvaluje dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720570927 mezi Městem Kojetín, se sídlem
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město a Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna
Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, s účinností od 01.05.2013.
8. Schválení financování projektu Renovace učeben přírodovědných předmětů na ZŠ
nám. Míru, Kojetín v roce 2014-2015; Uzavření dohody o partnerství při realizaci
projektu Renovace učeben přírodovědných předmětů na ZŠ nám. Míru, Kojetín
(tisk R/698)
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Usn. č.
R 1401/04-13
Rada města po projednání
souhlasí s podáním žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu Střední Morava,
Výzva 41/2013 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání.
souhlasí s vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu města ve výši až 30% způsobilých
výdajů v letech 2014 – 2015 na spolufinancování projektu, „Renovace učeben
přírodovědných předmětů na ZŠ nám. Míru, Kojetín“ v případě, že bude dotace poskytnuta.
pověřuje starostu obce přípravou a zajištěním realizace celého projektu a zajištění projektu
po dobu udržitelnosti. Po dobu 5 let má obec zajištěny prostředky na provoz předmětu
projektu.
9. Schválení financování projektu „Rekonstrukce Masarykova náměstí v Kojetíně“ na
rok 2014 - 2015
(tisk R/699)
Usn. č.
R 1402/04-13
Rada města po projednání
souhlasí s vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu města ve výši až 30% způsobilých
výdajů v letech 2014 – 2015, tj. 11.884 tis. Kč, na spolufinancování projektu, „Rekonstrukce
Masarykova náměstí v Kojetině“ v případě, že bude dotace poskytnuta a předloží ke
schválení ZM 06/2013,
souhlasí s vyčleněním finančních prostředků pro financování provozu v době udržitelnosti
(2015 – 2020) a to ve výši dle zpracované finanční a ekonomické analýzy projektu.
10. Organizační řád Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvkové organizace
(tisk R/700)
Usn. č.
R 1403/04-13
Rada města po projednání
schvaluje Organizační řád Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvkové organizace a
přílohu č. 1 Organizačního řádu Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvkové organizace, s
účinností od 01.06.2013, dle důvodové zprávy tisku R/700.

Ing. Jiří Šírek v.r.
starosta města

Ing. Ilona Kapounová v.r.
místostarostka města

Zápis provedla Michaela Daňková
V Kojetíně dne 22. dubna 2013
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